
 הסבר מרתון הקריאה של א.ה.ב.ה.

 
א.ה.ב.ה., עמותה ללא מטרות רווח לקידום אנגלית ,  18.02.18 – 14.01.18 למשך חמישה שבועות,

 ח' יכולים להשתתף. -בישראל, מנהלת את מרתון הקריאה באנגלית. כל התלמידים מכיתות ג'
 
 מזמינים את תלמידיהם להשתתף.ו בישראל בתי ספר ותיכונים 15אישור העירייה, אנחנו נכנסים לב

 !2018משתתפים מקנדה יצטרפו למרתון הקריאה 
 

לכל כיתה יש ארבע רמות קריאה  ככל שקוראים יותר עמודים זוכים ביותר פרסים! -הכלל הוא פשוט 
 עוד פרסים.  ים הישראלים( וכל רמת קריאה נוספת משיגה לקורא*)ראו טבלה למטה

 
הם  14.01מוקדמים עד רשמה )דמי ה readathon.org-ahavaתר: באינטרנט בא משתתפים נרשמים

ם שכש(. לכל משתתף יפתח חשבון JGiveתשלום אינטרנטי מאובטח דרך  ₪, 50ולאחר מכן  ₪ 40
בחשבון זה  המשתמש הוא השם פרטי של המשתתף + ארבע ספרות אחרונות של מספר הטלפון שלכם.

ולמלא  מהאתר טופסילדכם יעדכנו את מספר העמודים והספרים שקראו.  )אם תעדיפו תוכלו להדפיס 
 (.21.02.18הכדי המרתון. תצטרכו לעדכן את כל הספרים באתר עד  ידנית תוך

 

 טבלת רמות קריאה:*

 רמות משתתף תולעת ספרים על -קורא  סופר קורא
עמודים  1,000
 ומעלה

 'ד-כיתות ג' עמודים 55 עמודים 150 עמודים 250

עמודים  2,000
 ומעלה

 ו'-כיתות ה' עמודים 75 עמודים 300 עמודים 900

עמודים  3,000
 ומעלה

 'ח-כיתות ו' עמודים 150 עמודים 400 עמודים 1000

 מהו מטרת מרתון הקריאה?

 לעודד תלמידים לקרוא באנגלית. (1

 לעלות את רמת כישורי הקריאה באנגלית של תלמידים. (2

 לגרום לריגוש ושמחה בקריאה! (3

 הזדמנות לילדים להתרים כסף עבור ספרים לספריית האנגלית של בית ספרם. (4

 

ובאיזה  נותני החסות הםם מימיטופס בו רוש משתתפים המעוניינים למצוא נותני חסות צריכים למלא

לפי מספר עמודים או ספרים  יכול להיות. הסכום (טבלת ספונסורים כאן)ניתן להוריד טופס עם  סכום

עבור  ה.ב.ה... בתום תקופת המרתון הילדים אוספים את הכסף שהתרימו לאאו סכום חד פעמי ראושנק

תרומות ניתן   ם!כ, א.ה.ב.ה. תתרום ספר אחד לספריית האנגלית בבית ספרשיאסף₪  100כל 

  ן.לתרום באינטרנט, בצ'קים או במזומ

 

הכוללת מופע, בלונים, הגרלות,  05.03.18ב בסוף המרתון א.ה.ב.ה. חוגגת עם טקס הענקת פרסים

 מכירת ספרים וכמובן פרסים ושוברים למשתתפים.

 
מההוצאות, מה שמשאיר אותנו  30%מכסים כבתי עסק מקומיים ₪.  30,000כרגע עלות הפרוייקט הוא 

יותר מאשר  –משפר דרסטית את האנגלית של המשתתפים  פרוייקט המרתון עם סכום נכבד לכסות.

. ילדים משתפרים ברמה אחת או שתיים בשל הקריאה האינטנסיבית במשך חודש של שיעורים פרטיים

 נודה לכם על תמיכתם בפרוייקט המדהים הזה! שבועות.  5

 

http://www.ahava-readathon.org/
https://www.jgive.com/he/donation_targets/3187?currency=ILS
http://www.ahava-readathon.org/hebrew-form-2018.pdf
http://www.ahava-readathon.org/hebrew-form-2018.pdf
http://www.ahava-english.org/donationshebrew

